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जंगलात भटकत असताना अॅन्ड्र्यूला
एक अस्वलाचं पिल्लू ददसलं. आई
ददसत नव्हती म्हणून ते बिचारं रडत
होत.ं आईला काय झालं हे त्या
पिल्लाला जरी मादहत नसलं तरी
अॅन्ड्र्यूला मादहत होत.ं त्याने मगाशीच
िंदकुीचा िार ऐकला होता.

एका अस्वल आईला
गोळ्या झाडणारा माणूस
ककती दषु्ट प्रवतृ्तीचा
असेल असा पवचार त्याचा
मनात आला.



अॅन्ड्र्यूने त्या अनाथ पिल्लाला कडवेर
घेतलं. आर्ण तो त्याला घरी घेऊन आला.

“अरे देवा! आता ह्या अस्वलाच्या पिल्लाचं
काय करायचं? आईने पवचारलं.

“मी त्याची काळजी घेईन,” अॅन्ड्र्यू
म्हणाला.

“त्याला मी खाऊपिऊ घालेन आर्ण छान
गंमती-जमती शशकवीन.”

“गंमती-जमती?” आई म्हणाली.

“असं काही असतं का?”

िण पिल्लाला घरात ठेऊ नको असं ती अनॅ्ड्र्यूला
म्हणू शकली नाही.

त्यामुळे अॅन्ड्र्यूने पिल्लूला घरातच ठेवलं.



अॅन्ड्र्यूने पे्रमाने त्याचं नाव िेअरली ठेवलं.

त्याने िेअरलीला कोमट दधु िाजलं आर्ण
मधात घोळवलेला मक्याचा बे्रड भरवला.

शेकोटीजवळ त्याच्यासाठी मऊ गादी घातली.

छोटू अस्वल लाडाने अॅन्ड्र्यूच्या नाकाला आिलं
नाक घासायचा आर्ण आवाज काढायचा.

छोटा िेअरली सगळीकडे अॅन्ड्र्यूच्या
मागेमागे किरायचा.

अॅन्ड्र्यूने िेअरलीला मागच्या िायांवर उभं
राहायला शशकवलं. लवकरच िेअरली
नाचायलाही शशकला.



जॉन लॅसी िोटो गॅलरी

ततथून तीस मैलावर राहत असलेल्या
जॉन लॅसी नावाच्या िोटोग्रािरच्या
कानावर ह्या नाचणाऱ्या अस्वलाची
िातमी आली.

“कसला भारी िोटो येईल ह्या
भालूचा!” जॉन म्हणाला.

जॉन लॅसीने कॅमेरा िाठीशी
िांधला आर्ण तो एरपवन
िामिच्या ददशेने तनघाला.



हॅटीने दार उघडले.

“गोड मुली,” जॉन म्हणाला.

“मी तुमच्याकडच्या नाचणाऱ्या
अस्वलाला भेटायला आलो आहे.”

“हो, िेअरली खरंच छान नाचतो,” ती
कौतुकाने म्हणाली.

“हॅटी, कुणाशी िोलते आहेस?” आईने
दारातून डोकावून पवचारलं.

“मी जॉन लॅसी. कॅमेरा घेऊन आलो आहे.
मी तुमच्याकडच्या नाचणाऱ्या अस्वलाचा
िोटो काढला तर चालेल का?”

शमसेस एरपवनची त्याच्या काळ्या खोक्याकडे
नजर गेली.

ततने ह्याआधी कधीच कॅमेरा िादहला नव्हता.

“िाकीचे काय म्हणतील?” ततला प्रश्न िडला.

“चालेल शम. लॅसी. तुम्ही आत या ना. मी हॅटीला
िाठवते ततच्या भावाला शोधून आणायला.”



त्या अनोळखी माणसाचं
तनरीक्षण करत अॅन्ड्र्यू
दारातच उभा रादहला.

“इकडे ये िाळा,” जॉन लॅसीने
त्याला िोलावलं.

“िोटो काढताना िेअरलीला काही इजा होणार
नाही ना?” अॅन्ड्र्यूने काळजीने पवचारलं.

“अजजिात नाही,” जॉन लॅसी हसून म्हणाला.

“मी इथे का आलोय हे
तुला मादहत आहे का?”

“हो, हॅटीने सांगगतलं
मला,” अॅन्ड्र्यू म्हणाला.

“तो काळा खोका म्हणजे
कॅमेरा आहे का?”

“हो, अगदी िरोिर,” जॉन
लॅसी म्हणाला.



अॅन्ड्र्यू िेअरलीला शोधायला
घरािाहेर िडला.

“िेअरलीSSS!” तो जोरजोरात
हाका मारू लागला. िरंतु
िेअरली कुठे ददसेना.

अॅन्ड्र्यूने त्याला धान्ड्रयाच्या कोठारात शोधलं.

िेअरलीला गवतात झोिायला आवडायचं
म्हणून ततकडे िादहलं िण तो ततथेही नव्हता.

तवेढ्यात जेम्स आर्ण हमिन त्याला तळघरात
जाताना भेटले.

“तुम्ही िेअरलीला कुठे ितघतलं का?” अॅन्ड्र्यूने
पवचारलं.

त्याने त्यांना जॉनिद्दल सांगगतल.ं

“काय? िोटोग्रािर?” दोघेही ओरडले.

“चल, आिण शमळून िेअरलीला शोधूयात.”



“तो नेहमी स्वयंिाकघराच्या धुरांड्याच्या
आसिास वास घेत किरत असतो,” जेम्स
म्हणाला.

“चला, आिण त्याला ततकडे शोधूयात.”

ततथे काही सॉसेजस आर्ण हॅम िडलेले ददसले
िरंतु िेअरली मात्र नव्हता.

“मुंग्या आर्ण मध शोधत तो जंगलात
किरत असतो. चला आिण त्याला
ततकडे शोधूयात,” अॅन्ड्र्यू म्हणाला.

जंगलात त्यांना मस्त पिकलेल्या गोड
तुती शमळाल्या िरंतु िेअरलीचा काही
ित्ता लागला नाही.

“कदागचत तो मासे िकडायला गेला
असेल,” हमिन म्हणाला.

त्यांनी तळ्याच्या आसिास खूि शोधलं
िण िेअरली काही सािडला नाही.



जेनी आर्ण सारा त्याच्या स्कटिला
सजवण्यासाठी वेल गोळा करत होत्या.
रपववारच्या चचिच्या प्राथिनेसाठी त्यांना
ते सुंदर स्कटि लागणार होत.े

अॅन्ड्र्यूने त्यांना िोटोग्रािर जॉनिद्दल सांगगतलं.

“कसलं भारी!” दोघीही हुरळून गेल्या.

“चल, आम्ही िण तुला िेअरली शोधायला मदत 
करतो.”

मुलीनी आऊट हॉऊसमध्ये शोधलं.

लाकडाच्या दढगाजवळ िादहलं.

कोंिडीच्या खुराड्यात लिलाय का ितघतलं.

त्यांना अंडी शमळाली िण िेअरली काही सािडला
नाही.



“मला कळत नाही की अॅन्ड्र्यूला
इतका का वेळ लागतोय,” शमसेस
एरपवन म्हणाल्या.

त्यांनी ओव्हनमधून गरम िॅन िाहेर काढला.

“शम. लॅसी, तुम्हाला आज आमच्यासोित
जेवायला आवडले का?” त्यांनी पवचारले.

गरमगरम मक्याच्या बे्रडचा वास इतका मस्त
येत होता की लॅसीने तािडतोि होकार ददला.

अॅन्ड्र्यूने आिल्या ताटात भरिूर तुती
वाढून घेतल्या.

तसेच ताटातल्या गचकन आर्ण िटाट्यावर
मस्त गरम दाट रस्सा ओतला.

आईने आज अततशय चपवष्ट जेवण
केल्यामुळे तो एकदम खुश झाला.



जॉन लॅसी हनुवटीला लागलेला रस्सा िसुत
म्हणाला,

“आजच्या रुचकर जेवणािद्दल मी तुमचा
खूि आभारी आहे, शमसेस एरपवन.

मला िेअरलीला भेटता आले नाही त्यािद्दल
मात्र वाईट वाटतंय.”

अॅन्ड्र्यूने खाली प्लेटकडे नजर झुकवली.

आता आिल्याला कधीही रडू कोसळेल. आर्ण
शम. लॅसीनी आिल्याला रडताना िाहू नये अशी
त्याची इच्छा होती.

“माझी एक पवनंती आहे,” लॅसी म्हणाला.

“इथे मी तनव्वळ एका िोटोसाठी खूि लािंचा
प्रवास करून आलो आहे. तुम्हा कुटंुबियांचा
एकत्र िोटो काढला तर चालेल का?”



"ओह!" जेनी आर्ण सारा ओरडल्या.

“हो म्हण ना!" जेम्स आर्ण हमिननी पवनंती
केली.

“प्लीज!” हॅटी म्हणाली.

शम. एरपवनने आिल्या िायकोकडे िादहलं.

“मस्त कल्िना आहे,” शमसेस एरपवन
म्हणाल्या.

“िण रोजच्या किड्यात नाही हं.”

“अथाितच नाही!” जेनी-सारा म्हणाल्या.

जॉन लॅसीनी िाहेर नजर टाकली.

लवकरच ददवस मावळणार होता.

“ककती वेळात तुम्ही आटिू शकाल?” त्याने
पवचारलं.

“अगदी काही शमतनटात!” जेनी उत्तरली.



आर्ण मग असला गोंधळ उडाला!!!

रपववारी सकाळी चचिला जायला जसे सगळे
नटून तयार होतं तसं सगळं चालू होत.ं

शमसेस एरपवन जेनीचे केस पवचंरत होत्या,

जेनी साराचे आर्ण सारा हॅटीच!े

िरं झालं आिल्याकडे सुंदर घेर असेलेले
स्कटि आहेत,” जेनी म्हणाली.

“िायघोळ स्कटिसकट आिला संिूणि िोटो
घेतला तर काय मजा येईल!”

“हाय हाय! मला तर वेड लागेल,” सारा
हसत म्हणाली.



अॅन्ड्र्यूने त्याचा रपववारचा स्िेशल सूट
घातला.

त्याने त्याचे नवे कोरे लेदर शूज चढवले.

ते थोडे िायांना टोचायच.े

िण ते काही जुने वािरलेले िूट नव्हते
त्यामुळे अॅन्ड्र्यूला ते खूि आवडायच.े

“आता िेअरली असायला हवा होता,”
त्याच्या आठवणीने अॅन्ड्र्यूला उदास वाटले.



त्याने िेअरलीला िुन्ड्रहा
खूि हाका मारल्या िण
तो काही आला नाही.

जॉन लॅसीने कॅमेरा सेट केला. 

“थोड्या खुच्याि आणा,” त्याने सांगगतलं. 

“िटािट चला, लवकरच अंधार होईल.” 

शम. एरपवन खुचीत िसले.

त्यांनीही रपववारचा सूट घातला होता.

शमसेस एरपवन त्यांच्या शेजारच्या खुचीत
िसल्या.

त्यांनी लग्नातील गाऊन घातला होता.

हॅटी आईच्या मांडीवर चढून िसली.

इतरांनी कुठे आर्ण कसं उभं राहायचं ह्याची
सूचना जॉन लॅसीनी ददली.



मग जॉननी डोके काळ्या कािडाखाली
घातललं.

“सगळे छान ददसताहेत,” तो म्हणाला.

“सगळ्यांनी अगदी शांत िसायचं आहे.
जो कुणी हलेल त्याचा िोटो अस्िष्ट
येईल.”

त्याने कॅमेरात प्लेट
घातली आर्ण लेन्ड्रसवरचे
कव्हर काढले.

त्याने त्याच्या िॉकेट
घड्याळाकडे िादहलं.

अॅन्ड्र्यूच्या नाकाला
खरंतर खूि खाज येत
होती. िण त्याने
अजजिात खाजवलं नाही.
त्याला त्याचा िोटो
स्िष्टच हवा होता.



एकदाचं जॉन लॅसीनी सांगगतलं,

“ठीक आहे, तुम्ही आता उठू शकता.”

हॅटीने आईच्या मांडीवरून उडी मारली.

अॅन्ड्र्यूने नाक खाजवून घेतलं.

शम. लॅसीनी कॅमेरातून प्लेट काढली
आर्ण काळजीिूविक त्याला िेिरमध्ये
गुंडाळून आर्ण पिशवीमध्ये नीट ठवली.

“आम्हाला िोटो िाहायला शमळेल का,”
हॅटीने उत्सुकतनेे पवचारलं.

“लगेच नाही,” तो म्हणाला.

“ही प्लेट मला आधी डवे्हलि करायला
लागेल. िुढच्या वेळी ह्या भागात
येताना मी िोटो घेऊन येईन.”



जॉन लॅसी ददसेनासा होईियंत सगळेजण त्याच्याकडे
िाहत होत.े

“मी मोठा झालो की िोटोग्रािरच होईन,” हमिन
म्हणाला.

“मी िण,” अॅन्ड्र्यूने त्याला दजुोरा ददला.

“मी िोटोग्रािर आर्ण अस्वलांचा टे्रनर होईन,”

तवेढ्यात िांदी तुटण्याचा आवाज आला म्हणून त्याने
वर िादहले.



कुणीतरी तिककरी रंगाचा भरिूर केस असलेला 
प्राणी त्याच्याकड ेिाहत होता. 

त्याला त्याच्या डोळ्यावर पवश्वासच िसेना.

“िेअरली!” तो ओरडला. 

“िदमाश कुठला! चल आधी खाली उतर!”

िेअरली झाडावरून खाली उतरला.

त्याने अॅन्ड्र्यूभोवती गोलाकार नाच केला. त्याने
अॅन्ड्र्यूला चाटलं.

“आता तुझी हुशारी दाखवतोस काय?” अॅन्ड्र्यू
रागावत म्हणाला.

िण तो काही खरंखुरं रागावला नव्हता.

िेअरलीही ते ओळखून होता.



अॅन्ड्र्यू जॉन लॅसीची रोज वाट
िहायचा.

िण तो येत असताना िदहल्यांदा
हॅटीला ददसला.

“तो िघा येतोय,” ती जोराने ओरडली.

“त्याला नक्की मक्याचा बे्रड भाजल्याचा
वास आला असेल,” शमसेस एरपवन हसून
म्हणाल्या.



जॉन लॅसीने घोड्यावरून खाली उडी मारली.

“मी तुम्हा सवांसाठी एक सरप्राईज आणले
आहे,” जॉन म्हणाला.

त्याने एक सिाट िाकीट िाहेर काढले.

“सरप्राईज कसलं त्यात,” हॅटी म्हणाली.

“त्यात आमचा िॅशमली िोटोच असणार आहे.”

“अगदी िरोिर,” जॉन लॅसी म्हणाला. “िण
त्यात आणखीन एक गंमत आहे!”

सगळेजण शम. लॅसी उघडत असलेल्या
िाककटाकडे उत्सुकतनेे िाहू लागले.

“अरे व्वा! आिला िोटो ककती सुंदर
आला आहे! सगळे स्िष्ट आलेत,”
अॅन्ड्र्यू म्हणाला.

“िण ही मी नाही हं,” हॅटी म्हणाली.

“इतकी काही छोटी नाही मी.”

“आहा! आमचे सुंदर स्कटि िादहले का!”
आनंदाने जेनी-सारा ककंचाळल्या.



“अय्या! आिलं घर ककती सुंदर ददसतंय!” शमसेस
एरपवन म्हणाल्या.

ते ऐकून शम. एरपवननी आनंदी जस्मतहास्य केले.

त्यांनी ते घर खूि वर्ांिूवी स्वत: िांधलं होत.ं

“िण ते केसाळ असं काय ददसतंय?” हॅटीने
पवचारलं.

“ते वर..वर त्या झाडावर.”

सगळेजण जवळ येऊन िाहू लागले.

िोटोत झाडावर काहीतरी ददसत होतं.

काहीतरी केसाळ..झुिकेदार...

आर्ण तिककरी...

आता मात्र लॅसीला हसू आवरलं नाही. 

“मी म्हणालो होतो ना एक सरप्राईज आहे
म्हणून.” लॅसी म्हणाला. 



“अरे, हा तर िेअरली!” अॅन्ड्र्यू आनंदाने ओरडला. 

“हा िदमाश शेवटी आलाच िोटोमध्ये!” 


